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nodig? Taxi Kole!
Kapelle / ’s-Heer Arendskerke

• Voor al uw taxi, kleinbus en rolstoelvervoer
• Gespecialiseerd in ziekenvervoer
• Wij rijden o.a. voor CZ Zorgverzekeringen

info@taxikole.nl
www.taxikole.nl

Bel: 0113-561324



Colofon
Redactie: Raija de Vries-Alssema Oude Rijksweg 82, tel. 562340/06 26056278
 Johnny de Kok Slotstraat 14, tel. 563593
 Joanne Gijzel Westhofsezandweg 13, tel. 06-30723550
Drukwerk:  Drukkerij Driedijk Heinkenszand, tel. 561942
Opmaak:  Quierien Driedijk Heinkenszand

Het algemene e-mailadres van de dorpskrant is: kopijsraskerkseproat@gmail.com

De “Sraskerkse Proat” verschijnt vier maal per jaar. Het maken van de krant, kopij verzamelen, 
advertenties verkopen, interviewen en verspreiden wordt door vrijwilligers gedaan. Dit bete-
kent dat u deze krant niet allen op precies dezelfde dag ontvangt. De redactie behoudt zich 
het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden kopij niet te plaatsen. Wie wil kan 
zich altijd aanmelden als redactielid.

Voor up-to-date nieuwtjes en foto’s neemt u ook eens een kijkje op: www.shak.goesweb.net

De advertentie kosten voor 2018  zijn:

Kleur (omslag) Zwart wit (binnenwerk)

1/1 pagina (achterkant) € 205,00 
3/4 pagina (achterkant € 175,00 
1/2 pagina (achterkant) € 120,00 
1/4 pagina (achterkant) €   70,00 

1/1 pagina (binnenkant) € 180,00 
3/4 pagina (binnenkant) € 155,00 
1/2 pagina (binnenkant) € 105,00 
1/4 pagina (binnenkant) €   60,00

1/1 pagina (zwart/wit) € 155,00 
3/4 pagina (zwart/wit) € 130,00 
1/2 pagina (zwart/wit) €   90,00 
1/4 pagina (zwart/wit) €   45,00 

1/1 pagina (variabel) € 180,00 
3/4 pagina (variabel) € 155,00
1/2 pagina (variabel) € 105,00 
1/4 pagina (variabel) €   60,00

Een eenmalige advertentie van 1/4 pagina bedraagt € 15,-.
Sraskerkse proatjes: iets te koop, bedankjes; € 0,50 p.r. Max. 4 regels.

Aanleveren advertenties
Voor het aanleveren van de advertenties houdt u rekening met hoge resolutie beeldmateriaal. 
Bij voorkeur aanleveren als PDF of JPG. Graag ook rekening houden met de formaten van de 
advertenties zodat ze goed in de dorpskrant te plaatsen zijn. Bij twijfel over het aanleveren van 
uw advertentie stuur een mail naar: kopijsraskerkseproat@gmail.com

De foto op de voorzijde is gemaakt door Johnny de Kok.



Elke donderdag om 19.30 uur
Tijdens de Zumba les wordt er ook gebruik gemaakt van gewichtjes en de step.

Het is een gevarieerde pittige les, waarbij iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen.

NEEM DEZE ADVERTENTIE MEE EN KRIJG € 5,00 KORTING OP EEN 10X KAART VAN € 50,00

Kom gewoon eens meedoen en ervaar hoe leuk en gezellig sporten kan zijn.

Sporten in het Arendhuis

Een leuke -op aerobic gebaseerde - intervaltraining
Lessen op verschillende dagen. Informatie en 
opgeven kan via www.pegoze.nl
Wij hebben voor jou Kangoo Jumps schoenen

De lessen worden gegeven in de gymzaal van het Arendhuis 
en beginnen om 18.45 uur. Meer informatie en aanmelden 
kan via pegoze2@zeelandnet.nl of via telefoonnummer 
06-27457744 (na 13.00 uur)
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April 2018, nr.2Van de redactie

Inhoud

Eindelijk hebben we onze eerste voorjaarsdag gehad! De kachel kan uit, ramen en deuren lekker 
open! Wellicht leest u deze dorpskrant wel in het zonnetje.. Er valt weer veel te lezen over ons 
actieve dorp. Heel veel van die activiteiten kunnen alleen plaatsvinden omdat mensen zich hier 
belangeloos voor willen inzetten. Helaas valt het niet altijd mee om vrijwilligers te vinden. U zult 
dan ook op meerdere plaatsen in deze krant oproepen tegenkomen voor vrijwilligers. Wellicht 
dat er iets bij zit dat iets voor u zou kunnen zijn. We roepen iedereen dan ook op eens na te 
denken zich op een of andere manier in te zetten in ons dorp. Het zou toch jammer zijn als acti-
viteiten niet meer kunnen plaatsvinden. Dit maakt ons dorp juist zo leuk en leefbaar. Bovendien 
is het gezellig om met elkaar bezig te zijn en je leert ook je dorpsgenoten beter kennen. En, hoe 
meer handen, hoe lichter het werk! 
Vanaf deze plaats willen we als redactie tenslotte nog Selina van den Berg hartelijk bedanken 
voor haar bijdrage aan het maken van de Sraskerkse Proat. Zij zorgde er jarenlang voor dat de 
dorpskrant er toonbaar en leesbaar uit zag. Haar taak was al een tijdje overgenomen door Quie-
rien Driedijk, van Drukkerij Driedijk, die de Dorpskrant ook drukt. In eerste instantie tijdelijk maar 
nu dus definitief. Ook hij doet dit als vrijwilliger. We zijn heel blij dat hij deze taak op zich heeft 
willen nemen.
We wensen u weer veel leesplezier!

De redactie,
Raija de Vries-Alssema, Joanne Gijzel, Johnny de Kok
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Voor een nieuwe of gebruikte auto

 Uitlaten: gratis montage

HET ADRES 
VOOR HET TOTALE ONDERHOUD 
VAN ALLE MERKEN AUTO’S

apk ii keUringen
Alfa Romeo specialist. 
Ook roetmeting diesels.

Rangeerstraat 17,
4431 NL ‘s-Gravenpolder
Tel. 0113-563184, 06-10053113
www.autokaelen.nl
info@autokaelen.nl

Uitlaten: gratis montage

Dorpsstraat 92
4451 AC Heinkenszand

Tel: 0113-563214
www.devisseroptiek.nl

Volg ons ook op Facebook!



De Hondenkapster
volledige vachtverzorging voor uw hond

J.J. Braam-Holtrust
Wissekerkseweg 3
4458 SH ‘s-Heer Arendskerke
0113-567290



6

Stichting Overlegorgaan
een nieuwe voorzitter en secretaris

Even kennismaken…..
Op de laatste voorjaarsvergadering van de Stichting Overlegorgaan 
’s-Heer Arendskerke ben ik officieel aangesteld als voorzitter van de 
Stichting. Tijdens de najaarsvergadering in 2017 was m’n kandidatuur 
al aangekondigd. Ik heb kennis gemaakt met de werkzaamheden in 
het Dagelijks Bestuur en vind het mooi ons dorp de komende tijd op 
deze wijze te kunnen dienen, samen met de andere bestuursleden.  
Hoewel veel dorpsgenoten mij (van gezicht of naam) wel kennen, toch 
hierbij wat nadere informatie:
Wij wonen vanaf 1987 in het dorp (Boudewijnstraat 9). Eerst nog met onze 4 kinderen (2 jon-
gens en 2 meisjes), maar deze zijn inmiddels allemaal getrouwd en vertrokken naar elders. Zelf 
ben ik geboren en getogen in Middelburg; mijn vrouw komt uit Terneuzen. Sinds 2013 ben 
ik gepensioneerd. Daarvoor was ik vrijwel m’n gehele werkzame leven actief in verschillende 
functies op P&O – gebied; de laatste 15 jaar als HR-manager bij vervoerbedrijven.
We hebben ’s-Heer Arendskerke leren kennen als een fraai en rustig dorp waar de inwoners 
actief zijn in verschillende maatschappelijke verbanden en zich willen inzetten t.b.v. de leef-
baarheid en goede onderlinge contacten. Van mijn kant een plezierige samenwerking toege-
wenst!

Met vriendelijke groet,
Kees Kabboord

Bij dat laatste sluit ik me graag aan. Wij wonen sinds 2006 in ’s-Heer 
Arendskerke en vinden dit een zeer aangenaam dorp om te 
wonen. We wonen al wel langer in Zeeland (Kapelle) maar komen 
oorspronkelijk allebei uit Groningen. We zijn dus flink afgezakt. In 
2006 had ik nog 4 zonen thuis. Dat zijn er inmiddels nog 2. Verder 
hebben we nog wel een hond (redelijk bekend op het dorp uit 
zijn periode dat hij altijd wegliep en zelf zijn rondje rond het dorp 
liep), een kat en een stel kippen. We wonen op de Oude Rijksweg 
82 met zeer veel plezier. Ik werk nog wel, als bewindvoerder bij 
VLDW Advocaten in Goes. Dat doe ik niet voltijds zodat ik nog tijd 
overhoudt om bijvoorbeeld secretaris te kunnen zijn van Stich-
ting Overlegorgaan. Het zal wel even duren voordat ik het net zo 
in de vingers heb als Janny en net zoveel mensen ken, maar ik ga 
mijn best doen!

Met vriendelijke groet,
Raija de Vries-Alssema



7

Verslag Voorjaarsvergadering St. Overlegorgaan 26 maart 2018

Op 26 maart jl. heeft de voorjaarsvergadering van de Stichting Overlegorgaan plaatsgevon-
den in het Arendhuis. Helaas was de opkomst niet al te groot terwijl we toch een interessant en 
belangrijk onderwerp op de agenda hadden over duurzaamheid. Verderop treft u een verslag 
van deze voorlichting aan.

Bestuurswisseling
Voordat we hierover informatie kregen hadden we eerst een bestuurswisseling. Het overleg-
orgaan heeft gelukkig een nieuwe voorzitter kunnen vinden nadat voorzitter Alan van Reenen 
vorig jaar is overleden. Kees Kabboord gaat deze rol vervullen. Hij woont al vele jaren op het 
dorp en zet zich dan ook graag in als voorzitter. Ondergetekende heeft de plaats van Janny 
Verwei ingenomen als secretaris. Het zal niet meevallen haar te evenaren. Janny heeft het 
35 jaar!! gedaan. Ook Rinus de Klerk heeft vele jaren meegedraaid maar gaat nu toch met 
pensioen. Rinus blijft wel beschikbaar om zo nu en dan hand- en spandiensten te verrichten. 
Natuurlijk hebben we ze niet met lege handen laten gaan. Vanaf deze plek, nogmaals heel erg 
bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren, Janny en Rinus!

We zoeken nog iemand om de plaats van Rinus in te nemen! Gaan de dorpsbelangen je aan 
het hart en wil je dit een stem geven o.a. richting de gemeente, meld je dan aan! Je kan natuur-
lijk ook altijd contact opnemen om eens te informeren wat het allemaal inhoudt. 

Nieuws van de gemeente
De wethouder Derk Alssema was zoals altijd ook aanwezig voor het gemeentelijke nieuws. Hij 
deelde mee dat de restauratie van de kerk vertraging heeft opgelopen door de kou van de 
afgelopen tijd. Omdat er op een traditionele gevoegd wordt, kan dit alleen als de tempera-
tuur 7 graden of hoger is. De prognose is nu dan ook dat de toren pas klaar is in september/
oktober. Dit betekent dat de toren met Monumentendag nog niet klaar is. Er wordt tegen die 
tijd nader bekeken wat er op die dag wellicht al mogelijk is. Het is inmiddels wel zeker dat 
bovenop de toren een hekje komt zodat er veiliger kan worden geklommen en rondleidingen 
kunnen worden gegeven. 
Over de stand van zaken  van het DEPA gebouw aan de Torenring is weinig goeds te melden. 
Het plan voor een ‘zorghuis’ is definitief van tafel. Er zou een nieuw plan zijn maar ook dat vlot 
niet echt. Het blijft onder de aandacht van de gemeente. 
Wat betreft het Arendskwartier kan de wethouder weinig zeggen. De gemeente heeft geen 
invloed op de voortgang van de bouw. Het gehele project Arendskwartier is in handen van 
Marsaki uit Goes.
Erik Kotvis, de contactpersoon van de gemeente, deelt mee dat hij inzake de ontwikkeling van 
het Poelbos de contacten en wensen gaat coördineren van ons dorp en ‘s -Heer Hendrikskin-
deren, Staatsbosbeheer en de gemeente. 

Werkgroep Verkeer
Herman Bouma van de werkgroep Verkeer meldt het volgende. Op 3 april vindt er overleg 
plaats met de projectleider die de Slotstraat gaat herinrichten over het plan van aanpak. Een 
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aandachtspunt is ook de ontwikkeling van Poel V. Deze moet gerealiseerd gaan worden rond 
het Van der Valk Hotel. Dit kan gevolgen hebben voor het verkeer in het Poelbos. Er is in 2014 
een notitie opgesteld waarin werd aangegeven dat Poel V ook zou leiden tot een kwaliteitsim-
puls voor het Poelbos. Welke kwaliteitsimpuls dit is, moet nog worden besproken. Aan infor-
mateur Ard Schenk is een brief toegezonden waarin aandacht wordt gevraagd voor de wegen 
in het Poelgebied. Dit is ook gebeurd in het kader van de besprekingen die er zijn over de ont-
wikkeling en het onderhoud van het Poelbos. Er zijn twee brainstormsessies geweest waaruit 
een hele lijst met mogelijke ideeën is voortgekomen. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. 
Het idee hierachter is het Poelbos zo te ontwikkelen dat er geld gegenereerd kan worden om 
het Poelbos ook te onderhouden. Hierbij denken we onder andere aan de slechte staat van de 
fietspaden. Er volgen ook nog verdere gesprekken met Staatsbosbeheer, waterschap en de 
gemeente. 

Dorpsenquête
In het najaar staat weer een dorpsenquête gepland. Dit doet het Overlegorgaan 1x in de 5 jaar 
om zo op de hoogte te blijven wat er leeft in het dorp en waar aandacht aan gegeven moet 
worden. Dit jaar zal de enquête digitaal ingevuld kunnen worden en dus niet meer op papier. 
Op de website van het dorp en in de Sraskerkse Proat zal de link naar de enquête te zijner tijd 
gepubliceerd worden. Wie geen mogelijkheid heeft om de enquête digitaal in te vullen of dit 
lastig vindt kan terecht in het Digicafé in Poelwijck (iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur, 
uitgezonderd de schoolvakanties). 

Financiën
De kascontroleurs Ina Eversdijk en Ko Coppoolse hebben de financiën van de diverse werk-
groepen en het overlegorgaan bekeken en akkoord bevonden. Zij worden hartelijk bedankt 
voor het door hen verrichte werk. Aan de penningmeester, Willem van der Bijl, wordt decharge 
verleend.
Volgend jaar zullen Ina Eversdijk en Henriette Vos de kascontrole doen. Als reserve wordt Bas 
Verbaas benoemd. 

Nieuws van de werkgroepen
TYG geeft aan dat er weer veel activiteiten zijn geweest en in de planning staan zoals bowlen, 
kanoën en het ruilspel. Wel is er helaas een tekort aan vrijwilligers. Er zijn wel mensen die met 
activiteiten willen helpen, maar TYG heeft vrijwilligers nodig die in de werkgroep zelf willen 
plaatsnemen. Er is al van alles geprobeerd maar tot nu toe hebben ze niemand kunnen vinden. 

Jo Noorland van de ouderensoos kan ook melden dat er veel activiteiten worden georgani-
seerd. Gelukkig is hier geen gebrek aan vrijwilligers. Ze wijst nog even op de Rabobank Club-
kasactie. Als je een rekening hebt bij de Rabobank kan je gratis lid worden van de Rabobank en 
stemmen op diverse verenigingen in ons dorp, waaronder dus de ouderensoos. De Rabobank 
heeft geld beschikbaar gesteld hiervoor, maar dan moet er wel gestemd worden! Je kan meer-
dere stemmen uitbrengen. 

Wim Reynhout van de school kan melden dat er een grote groep 4-jarigen aankomt, ongeveer 
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18 kinderen. Sinds enige tijd hebben ze het ‘5 gelijke dagen model’ (elke dag op dezelfde tijd 
uit) en dit lijkt te werken. Er komt nog wel een tussentijdse evaluatie hierover. De school heeft 
in maart de kinderkunstweek gehad met als thema dieren. Dit was erg leuk en er is veel moois 
uit gekomen. 

Ook de Stichting Vrouweputje heeft een tekort aan vrijwilligers voor in het bestuur. Het aantal 
vrienden van het Vrouweputje neemt helaas ook wat af. Men is dan ook in gesprek met de 
gemeente hoe het nu verder moet. Het wordt wel redelijk veel bezocht maar er zijn dus zorgen 
over de toekomst. 

De Stichting Overlegorgaan roept u dan ook op om eens goed na te denken of u tijd heeft om 
zich in te zetten voor het dorp. Er zullen toch mensen zijn die het leuk vinden om activiteiten 
voor de kinderen te organiseren? Het zou erg jammer zijn als dit door gebrek aan menskracht 
niet meer mogelijk is. Hetzelfde geldt voor het Vrouweputje. Dit is een erg leuk initiatief dat 
we toch niet weer kwijt willen raken? Wie kan en wil zich dus voor het behoud hiervan inzet-
ten? Mocht u meer informatie willen over de functies dan kunt u contact opnemen met het 
Overlegorgaan. 

Zwerfafval
In ’s-Heer Arendskerke en Eindewege hebben we gelukkig heel wat mensen die regelmatig de 
troep van anderen opruimen. Want wat wordt er ontzettend veel op straat en langs de weg 
gegooid! Zonder deze opruimers zouden onze dorpen er heel anders uitzien. Nu zal op termijn 
een nieuw afvalsysteem worden geïntroduceerd waarbij betaald moet gaan worden per ledi-
ging van de kliko-bak (Diftar-systeem). Dit betekent dus dat als je andermans troep opruimt je 
nog moet betalen ook. Hoe dit moet worden opgelost wordt nog met de gemeente overlegd, 
maar het is goed mogelijk dat er dus meer afval blijft liggen. De gemeente doet hier door 
de bezuinigingen ook niks meer aan tenzij…. er veel meldingen binnenkomen van zwerfvuil! 
Signaleert u dus zwerfafval meldt u dit dan bij Gerrit Goedegebure van de gemeente of bij het 
Overlegorgaan, zodat wij het kunnen doorgeven aan de gemeente. 

Raija de Vries-Alssema
Secretaris St. Overlegorgaan (overlegorgaan@zeelandnet.nl) 
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Duurzaam Dorp
Stichting Overlegorgaan heeft op de AV vergadering de heren Adrie Neufeglise van Maak 
Onze Regio Duurzamer en Ad Phernambucq van het Zeeuws Klimaatfonds uitgenodigd een 
toelichting te geven en een voorzet voor een plan van aanpak voor een duurzamer ’s-Heer 
Arendskerke. 
De heer Phernambucq is voorzitter van de buurtvereniging Ovezande, behorend bij de 
gemeente Borsele. In 2012 is het project Duurzaam Diekendamme van start gegaan in de 
gemeente Borsele. Alle dorpen in de gemeente konden een duurzaamheidsplan maken. 
Hiermee was € 50.000,- te winnen (uiteindelijk gewonnen door Baarland). De gemeente Bor-
sele heeft dit een vervolg gegeven: Borsele 2030. De duurzaamheid van de dorpen wordt nu 
ondersteund door de gemeente. 
De lessen uit het project Duurzaam Diekendamme:
Koppel de leefbaarheid aan duurzaamheid.
Ga voor concrete haalbare projecten. Neem dus niet teveel hooi op je vork. 
Een dorpsgemeenschap is een mooi vertrekpunt om samen duurzaam te worden/te zijn.
Er bestaat ook een landelijk netwerk van duurzame dorpen. 
Het is een goed plan om gewoon eens te gaan brainstormen wat er gedaan zou kunnen 
worden om een dorp samen duurzamer te kunnen krijgen. Hij geeft een aantal voorbeelden 
van ideeën die mogelijk zijn:
Dorpsmoestuin, waarbij de kinderen van de basisschool meehelpen en waarvan de opbrengst 
naar de voedselbank gaat. 
Dorpsboomgaard 
Een deelauto die elektrisch rijdt. Dorpen in Zeeland staan bekend om hun autodichtheid. Hoe 
kan je dit tegen gaan. 
Zonnepanelen op het dak van een ander
Informatiemarkt energiebesparing eigen woning
Ontspullen: wat je niet nodig hebt naar de kringloopwinkel.
Adrie Neufeglise heeft in Zeeuws-Vlaanderen de zonne-energie voor dorpen in gang gezet. 
Hij doet dit nu ook voor andere dorpen/gebieden, zodat het wiel niet steeds weer hoeft 
worden uitgevonden. Dit wordt overigens het Postcoderoosproject genoemd. De voordelen 
van zonne-energie zijn duidelijk: het is goedkoop, schoon en eenvoudig. Het idee is een coö-
peratie op te zetten. Hieraan kunnen ongeveer 25 deelnemers meedoen. Voorwaarde is dat 
er een goed dak gevonden wordt van ongeveer 500 m². Deze persoon biedt zijn dak aan om 
niet, maar ontvangt na 15 jaar alles wat op het dak staat. Een coöperatie is de eerste 15 jaar 
vrijgesteld van belasting. Ook is er vaak subsidie te krijgen via bijv. het Zeeuws Klimaatfonds. 
Na 15 jaar stopt de coöperatie. Het rendement is tussen de 4 a 5% per jaar. Het kan ook goed 
in combinatie met eigen panelen dat is geen probleem. Je blijft gewoon betalen aan de ener-
gieleverancier, in dit geval meestal Delta. Een certificaat kost ongeveer tussen de € 315,- en 
€ 350,-. Het is wel verstandig de administratie bij een boekhouder te leggen en afspraken te 
maken over onderhoud en schoonmaak. Ook is een WA-verzekering een onderdeel. Neufeg-
lise biedt zijn expertise om zoiets op te zetten aan, uiteraard tegen een vergoeding. Het is een 
tijdrovende klus: er moet geïnformeerd en geïnventariseerd worden, een geschikt dak moet 
worden gezocht, subsidies aangevraagd, gesproken met gemeente e.d., een businessplan 
opgesteld. 
Als er mensen geïnteresseerd zijn om mee te doen aan het opzetten van een algemeen plan 



Expert

Salon

CArolA

Expert Salon Carola D/H

Vermetstraat 11
4458 BA ‘s-Heer Arendskerke

T 0113 56 34 70

Verzorgt de gehele uitvaart
Met Zorg, Medeleven en Respect...

Ook wanneer u een uitvaartverzekering 
heeft, kunt u ons inschakelen.

   Tel: 0113 - 63 91 08

   Mob: 06 - 40 48 40 76
   Dag en nacht bereikbaar.

                               

Gratis boekje 
uitvaartwensen
te bestellen!!

www.lindavanwingen.nl
Striepseweg 4,
4435 RL  Baarland

Verswinkeltje Huisson
 Vermetstraat 13                  ‘s-Heer Arendskerke

Uw adres voor:
Brood en banket, kruidenierswaren, zuivelproducten en tabak.

Op bestelling verzorgen wij ook fruit- en boodschappenmandjes.
Tevens postagentschap

TELEFOON (0113) 567829TELEFOON: 0113-563790
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voor het dorp om duurzamer te worden of geïnteresseerd zijn in het meedoen aan een coöpe-
ratie dan kunt u dit doorgeven via overlegorgaan@zeelandnet.nl. 

Einde Brandweer ’s-Heer Arendskerke
Natuurlijk was het al lang bekend, dat onze brandweer zou verdwijnen, nadat de Veiligheids-
regio het licht zou zien. Maar toch was het schrikken toen de kazerne aan de Torenring leeg 
bleek te zijn. Burgemeester Klitsie heeft ons verteld, dat de vrijwilligers van de brandweer-
post ’s-Heer Arendskerke hebben gekozen of zij bij de post Goes Noord of bij Heinkenszand 
willen horen. De brandweerposten worden door de Veiligheidsregio aangestuurd en niet meer 
door de diverse gemeenten. Dat betekent, dat er in heel Zeeland een goede dekking is of 
komt. In Goes wordt nog een nieuwe kazerne gebouwd in de buurt van het Tiendenplein en in 
Heinkenszand nabij de A58. In afwachting van de nieuwe kazernes is onze brandweerwagen 
gestald bij de post Troelstralaan. De brandweermensen van ons dorp gaan dus na het alarm 
niet meer naar de kazerne aan de Torenring, maar gaan met eigen vervoer naar Heinkenszand 
of Goes-Noord. De hulp na brand zal zeker ook snel ter plaatse zijn, daar is niets in veranderd. 
De kazerne aan de Torenring zal de gemeente t.z.t. te koop aanbieden. 
Het Overlegorgaan bedankt alle vrijwilligers van de brandweerpost ’s-Heer Arendskerke voor 
hun jarenlange inzet voor ons dorp. Bij een brand of ander noodgeval is het belangrijk, dat er 
deskundige mensen klaar staan om hulp te bieden. We vergeten nog wel eens, dat velen deze 
belangrijke taak vrijwillig uitvoeren. De vrijwilligers van ons dorp gaan gewoon door met hun 
werk bij de brandweer, maar toch is een woord van dank op zijn plaats.
Gelukkig zien we de brandweer nog terug bij feestelijkheden op ons dorp. Tijdens de 2e Sras-
kerksedag zullen zij spuitspelletjes verzorgen voor de jeugd. 

St. Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke

Dodenherdenking 4 mei
Beste inwoners van ‘s Heer Arendskerke en Eindewege.
Op vrijdag 4 mei ‘18 willen we weer stil staan bij allen die tijdens de Tweede Werleldoorlog  in 
het bijzonder en in andere oorlogen in het algemeen slachtoffer zijn geworden van  oorlogs-
geweld. Zoals waarschijnlijk bekend hebben de kinderen van OBS Schengehof het monument 
voor de oorlogsslachtoffers van ‘s-Heer Arendskerke geadopteerd en zullen tijdens de 4 mei 
herdenking hieraan ook een bijdrage leveren. We hopen dat er veel aanwezigen zullen zijn om 
samen stil te staan bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. 
De laatste jaren is het druk bij het monument buiten, maar volgen weinig mensen de herden-
king in de kerk die vooraf plaatsvindt. De organisatie en vooral de kinderen, die het monument 
geadopteerd hebben, vragen u allen om in de kerk te komen om samen de slachtoffers te 
herdenken.
Ook na afloop van de herdenking is er een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de Petrus-
kerk, waarbij u ook met  de kinderen in gesprek kunt gaan over o.a. de door hen gemaakte 
werkstukken en hun gedachten over oorlog en geweld. Ook hiervoor wordt een ieder van 
harte uitgenodigd!  
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Programma Nationale Herdenking 4 mei 2018 te ’s-Heer Arendskerke

19.00 uur Aankomst gemeentebestuur, genodigden, inwoners en  belangstellenden 
 in de Petruskerk, Torenring 2, ’s-Heer Arendskerke.
19.15 uur Welkomstwoord door de heer W. Reynhout, directeur o.b.s. Schengehof.
19.20 uur Toespraak door de heer F. van der Knaap, namens het gemeentebestuur van Goes.
19.25 uur Toespraak door een vertegenwoordiger van Stichting Overlegorgaan 
 ’s-Heer Arendskerke.
19.30 uur  Toespraak door de heer W. Reynhout, directeur o.b.s. Schengehof.
19.35 uur Huishoudelijke mededelingen door een teamlid van o.b.s. Schengehof, 
 aansluitend vertrek naar monument bij de kerk onder muzikale begeleiding 
 van Brassband Excelsior uit ’s-Heer Arendskerke.
19.40 uur Aankomst bij monument; gelegenheid voor het leggen van kransen en bloemen. 
 Brassband Excelsior speelt hymnes tijdens de kransleggingen.
19.50 uur Klokluiden tot 30 seconden voor 20.00 uur.
19.59 uur Het Taptoe-signaal wordt geblazen door Brassband Excelsior.
20.00 uur Twee minuten stilte.
 Vervolgens worden 2 coupletten van het Wilhelmus gezongen.
20.05 uur Einde plechtigheid. 
 Gelegenheid om langs het monument te gaan onder muzikale begeleiding van  
 Brassband Excelsior.
20.10 uur Uitnodiging om mee te gaan naar de Petruskerk.  Leerlingen van o.b.s. Schengehof 
 vertellen van hun gedachten over vrijheid. Ter afsluiting wordt een kopje koffie, 
 thee of frisdrank aangeboden.

Nieuws van de Seniorensoos 
Wat waren onze activiteiten in de afgelopen periode?
Op 3 januari jl. hebben wij onze jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie gehouden voor leden en hun partners. Het was 
een goed bezochte receptie met voor iedereen oliebol-
len, drankjes en hartige hapjes. In voorgaande jaren 
kwamen de leden speciaal op de nieuwjaarsreceptie 
de contributie betalen. Dat is veranderd, nu komen ze 
voor de gezelligheid en de contributie wordt per bank 
betaald. En gezellig was het zeker!
Onze jaarlijkse ledenvergadering hebben we gehouden 
op 1 maart jl. met aansluitend een etentje voor leden 
en hun partners. Er was een keuze uit mosselen met 
frites en salade en diegene die geen mosselen  wilden 
konden kiezen voor een schnitzel met frites en salade.
De normale activiteiten zoals biljarten, kaarten en 
koersballen zijn ook weer in volle gang. Met biljarten 
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doen we het goed en staan we met Libre zelfs bovenaan in de onderlinge Goese competitie. 
Sinds begin van het jaar hebben we ook een vrouwelijke biljartster, die er veel zin in heeft. Dus 
mannen opgepast!! Wilt u ook eens komen kijken of een middagje proefspelen, kom gerust 
eens langs in het Arendhuis op maandagmiddag. Wij verwelkomen u graag!
Op woensdag 28 maart jl. hebben we een koersbaltoernooi gehad van Groot Goes in het 
Arendhuis. Er deden 7-8 groepen mee, met in totaal 39 personen. ’s-Heer Arendskerke deed 
met 5 personen mee en viel deze keer net niet in de prijzen. Voor ’s-Heer Arendskerke eindigde 
Jo Tholenaar op de 3e plaats en Jo Noorland had een gedeelde 4e plaats. Al met al was het wel 
een geslaagde dag!

6 april jl. Seniorendag in De Zandlooper te Lewedorp.
We bezochten met 14 personen deze uitstekend verzorgde dag, die om 13.00 uur begon en 
om 20.45 uur was afgelopen. De middag begon met koffie en iets lekkers er bij. Daarna afwis-
selend bingo en 2x een optreden van het 50+ zangkoor De Zilvermeeuwen uit Vlissingen. 
Onder het genot van een drankje en hapje werd ook goed meegezongen door de bezoekers. 
Om 17.00 uur werden we verwend met een uitgebreid warm buffet, met vooraf een lekkere 
kop soep en om de gaatjes nog te vullen aan het eind nog een lekker dessert. Om 19.00 uur 
was er een optreden van het zangkoor, Het koor van Tante Door uit Bergen op Zoom. Een koor 
die de zaal gelijk mee kreeg met het meezingen van allerlei oude en nieuwe Nederlandstalige 
liedjes. Om ca 19.45 uur was er voor het koor pauze en was er voor de gasten nog een verlo-
ting met een groot aantal prijzen. Hierna kwam Het koor van Tante Door weer en werd er weer 
volop meegezongen. Om 20.45 uur werd de dag afgesloten en gingen we met onze prijzen 
weer huiswaarts. We kunnen zeggen dat dit een zeer geslaagde dag was, die zeker voor herha-
ling in aanmerking komt. 

Wilt u ook lid worden van onze seniorensoos of wilt u meer weten over onze activiteiten.
Neem dan contact op met Jo Noorland, activiteitenverzorgster Seniorensoos ’s-Heer Arends-
kerke. Email: seniorensooshak@gmail.com Tel. 06-11270976.

Vervolgstappen Diftar 
Wat is Diftar ook alweer?
Diftar is een manier van inzamelen waarbij inwoners een basistarief betalen en daarnaast gaan 
betalen voor het aantal keer dat zij het restafval aanbieden. Bij Diftar betaal je dus alleen voor 
datgene dat je daadwerkelijk vervuild. Door goed te scheiden draag je bij aan een duurzame 
omgeving én betaal je minder. Per 1 juli gaan we alvast ‘proefdraaien’ met het inzamelingssy-
steem en vanaf 1 januari 2019 wordt het betalingssysteem definitief ingevoerd.

De gemeente Goes heeft in februari en maart elf inloopbijeenkomsten over de invoering 
van Diftar, het nieuwe afvalinzamelingssysteem dat op 1 januari 2019 van start gaat georga-
niseerd. Tijdens de inloopbijeenkomsten konden bewoners vragen stellen over het systeem, 
het proces en wat de invoering voor hen betekent. Daarnaast was er gelegenheid om mee te 
denken over de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor PD- 
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(plastic en drankenkartons) afval in hun eigen dorp of wijk. Vooruitlopend op de invoering 
van Diftar plaatsen wij namelijk 20 extra ondergrondse containers voor PD-afval in de hele 
gemeente. Aan de hand van kaartmateriaal konden inwoners hun voorkeurslocatie markeren 
en daar gedetailleerd op in gaan. De bijeenkomsten hebben ons veel interessante gesprekken 
en waardevolle input opgeleverd.

Wat zijn de vervolgstappen?
We gaan in april met de suggesties van de inwoners aan de slag. De aangegeven locaties voor 
de extra ondergrondse voorzieningen worden getoetst op haalbaarheid; kabels en leidingen, 
grondonderzoek, toegang vuilnisauto, gebruik minder validen, aanwezigheid bomen etc. 
Voordat we een definitieve plek bepalen, bespreken we in mei de beoogde locaties per dorp 
en wijk met de dorps- en wijkverenigingen. Hierna worden alle inwoners geïnformeerd over 
de uiteindelijke plek en hopen wij vervolgens met de werkzaamheden te kunnen starten. 

Voor meer informatie over Diftar zie www.goes.nl/afval

De kerktoren 
Het topje van de kerktoren is weer zichtbaar! De 
leien op het dak zijn vervangen door de firma Jobse. 
Tevens is gelijk de bol op de goede plaats gezet. 
Deze was per ongeluk tijdens de restauratie twee jaar 
geleden van de haan en het kruis op de verkeerde 
plaats terug gezet. Het bovenste stukje van de stei-
ger is al weggehaald, zodat de werkzaamheden op 
de omloop uitgevoerd kunnen worden. De uitgang 
en het luik aan de bovenkant van de toren worden 
aangepast. Tevens zal er een hekwerk op de omloop 
geplaatst worden, zodat het in de toekomst weer 
mogelijk is om de toren te bezichtigen, weliswaar op 
kleine schaal.
Ondertussen is ook het uithakken van het voegwerk 
en stenen doorgegaan. Verrassend was de hoeveel-
heid slechte stenen in de oostgevel van de toren. 

Normaal gesproken is dit een gevel die minder last heeft van weersinvloeden dan de westge-
vel. Waarschijnlijk was de oostgevel bij de vorige restauratie nog goed genoeg, of er is minder 
vaak gerestaureerd omdat de gevel boven het kerkdak ligt, waardoor een steiger bouwen las-
tiger is. Ook deze gevel wordt nu echter goed gerestaureerd en er worden nieuwe stenen inge-
boet. Het nieuwe voegwerk is wat uitgesteld, vanwege de weersomstandigheden. Omdat we 
voor een traditionele voeg kiezen, kan deze niet met te koude temperaturen verwerkt worden. 
Hopelijk kunnen we daar op korte termijn aan de slag.
Verder is ons ter ore gekomen dat er regelmatig jongelui van de steiger zijn afgehaald de laat-
ste weken door oplettende buurtbewoners. Wij stellen deze oplettendheid erg op prijs!
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  Naai- of verstelwerk? 
  Ook voor uw borduurwerk 
 
      Iedere maandag  
   10.00 tot 12.00 uur 
 Grand Café Poelwijck 
Voor advies of afgeven van  
       naai- of verstelwerk       

       Ivon Mannaert              
        06-13074680  
 

   e-mail: info@atelierivon.nl 
 

Meer info? www.atelierivon.nl 
 
 

      

               
     
Naai- of verstelwerk? 
  Ook voor uw borduurwerk 
         
      Ivon Mannaert 
             Goes-Zuid 
 
        06-13074680  
   e-mail: info@atelierivon.nl 
 
Meer info? www.atelierivon.nl 
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Naast dat het bouwterrein verboden is voor onbevoegden, is het in het donker, maar ook 
als het licht is, gevaarlijk om de steiger op te gaan. De bouwvakkers hebben niet voor niets 
beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen en helmen. Wij zullen in het vervolg de 
politie inschakelen wanneer het weer gebeurt.  

Met vriendelijke groet,
Marijke Vanhommerig
Gemeente Goes

Uit de werkgroep verkeer
In het algemeen is de werkgroep verkeer behoorlijk tevreden met de verkeerssituatie in onze 
twee dorpen. Alhoewel er natuurlijk altijd wel zaken blijven die wat beter zouden kunnen.
Twee zaken die nu vooral de aandacht hebben zijn:
- De renovatie van de Slotstraat. 
De planning is nu dat Traas en Ovaa op 4 juni a.s. gaat beginnen aan het werk dat zal doorlo-
pen tot aan eind november. Niet dat de hele Slotstraat in een keer op de schop gaat. Het gaat 
in gedeelten, startend bij de Torenring en zo doorwerkend tot aan de coupure bij de Oude 
Rijksweg. Na de bouwvak zal begonnen worden met de aanleg van de riolering tussen de 
Jonkerstraat en de Walstraat. Over de juiste fasering zullen de aanwonenden verder worden 
geïnformeerd. Voor het Klok’uus zal er een omleidingsroute worden aangegeven die gaat over 
de Oude Rijksweg en de Vermetstraat. Daar zal het dan gedurende een paar maanden wat 
drukker gaan worden. 
- De ontwikkelingen rondom het Poelbos.
Er is samen met de inwoners van ’s-Heer Hendrikskinderen een bijeenkomst geweest om te 
kijken welke ideeën er allemaal leven om het Poelbos voor de gebruikers aantrekkelijker te 
maken. Er zijn zeer veel ideeën opgeborreld, maar of het allemaal werkelijkheid gaat worden?
Marten Wiersma en Herman Bouma zijn namens de betrokken dorpen, de “kwartiermakers”. 
Door hen beiden is namens de dorpsraad en het overlegorgaan een memo gestuurd naar 
de informateur voor een nieuw college van  Burgemeester en Wethouders voor Goes. Daarin 
wordt gepleit voor verder overleg op korte termijn en waarbij ook is aangegeven dat door de 
gemeenteraad in 2014 is besloten om met de ontwikkeling van het Bedrijventerrein Poelbos 
(oude Poel V) een “kwaliteitsimpuls” te geven aan het Poelbos.
We zullen jullie regelmatig terugmelding doen van de gang van zaken.

Ontwikkelingen Vliegveld Midden-Zeeland
Zo af en toe komt er in de regionale pers iets te staan over de ontwikkelingen bij het Vlieg-
veld Midden Zeeland. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren meer heli-
kopter vluchten gaan komen. Dit in verband met de ontwikkelingen voor de Zeeuwse kust 
met betrekking tot windmolenparken. Het gaat hierbij dan over het invliegen van personeel 
t.b.v. het onderhoud. Door het vliegveld is daarom een aanpassing van het luchtvaartbesluit 
gevraagd bij de provincie Zeeland. Het gaat dan niet om in totaal meer vluchten, maar om een 
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verschuiving van vliegtuigbewegingen naar meer helikoptervluchten. De aanvraag voor deze 
aanpassing is ook onderwerp van gesprek en advisering geweest in de commissie voor regio-
naal overleg vliegveld Midden Zeeland. Ik mag de inwoners van Goes in deze commissie verte-
genwoordigen. Hierbij wat websites waar de nodige informatie is te vinden. Overigens kun je 
bij het vliegveld uitstekend aanleggen in het nieuwe restaurant dat vorig jaar is geopend! Een 
aanrader voor een stop tijdens een fiets- of wandeltocht.
www.zeeland.nl/milieu/luchtvaart/commissie-voor-regionaal-overleg-luchthaven-midden-
zeeland
www.vliegveldzeeland.nl
www.vliegveldzeeland.nl/organisatie/klachtencommissie/
http://shak.goesweb.net/568-luchthaven-midden-zeeland

Namens de werkgroep Herman Bouma (hbouma@zeelandnet.nl)

Koningsdag 2018
 

De maand april is weer in volle gang en zoals gewoonlijk is de Oranjevereniging begonnen 
met de voorbereidingen van Koningsdag voor ons dorp. Dit jaar alweer voor de 82ste keer!
 
Op 27 april starten we als vanouds met de lawaaioptocht gevolgd door het succesvolle dorps-
ontbijt. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, organiseren we op veler verzoek de festivi-
teiten rond de torenring, centraal in het dorp. Het geeft de dag iets speciaals en iedereen weet 
het te vinden! Het programma is een mix van de onderdelen die de afgelopen jaar succesvol 
bleken en de flyer met alle details van het programma zal vlak voor Koningsdag bij u allen op 
de deurmat vallen.
Aan de activiteiten kunt u, zoals u gewend bent, gratis deelnemen. We zoeken elk jaar de hulp 
van en samenwerking met bedrijven, instellingen en andere verenigingen uit het dorp en 
daarbuiten. Gelukkig kunnen we elk jaar ook rekenen op de inzet van veel vrijwilligers. Deze 
samenwerking maakt ons erg trots, het weerspiegelt onze hechte dorpsgemeenschap.
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Helaas zien we al een aantal jaren de jaarlijkse inkomsten voor het organiseren van Konings-
dag terug lopen. De inkomsten zijn steeds meer afkomstig van de bedrijven en middenstan-
ders uit en rondom ons dorp en steeds minder vanuit de inwoners zelf. Om Koningsdag zoals 
ieder jaar tot een gezellig feest te kunnen maken, hebben we u als donateur nodig en doen 
we een nadrukkelijk beroep op u. Wij willen u vragen om ons ook dit jaar te steunen, door geld 
over te maken op rekeningnummer NL61 RABO 0320 5644 60 onder vermelding van uw naam 
en adres. Mogen we rekenen op uw hulp? 

Net zoals vorig jaar kunt u ons ook steunen met de Clubkasactie van de Rabobank, als u lid 
bent van de Rabobank. Dus stem op ons (en de andere dorpsverenigingen natuurlijk), want 
uw stem is geld waard!
 
Als u op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen, volg ons dan via Facebook: Oran-
jevereniging `s-Heer Arendskerke. 
We hopen u natuurlijk op Koningsdag tegen te komen bij een van de activiteiten. Alvast 
bedankt voor uw steun!!

Jeugdsoos TYG
Donateurs, bedankt!
Allereerst een hartelijk dank aan al onze trouwe donateurs. Na de laatste activiteit van 2017 
zijn de jongens en meiden van TYG donateursgeld gaan ophalen. Met dit geld kunnen wij ook 
dit jaar weer leuke activiteiten organiseren. Jongens en meiden, jullie inzet was top!

Glowgolf:
Voor de eerste activiteit van 2018 vertrokken we op 19 januari met 35 kinderen naar Middel-
burg om onze golf skills te oefenen. Met een bijzondere sfeer door al die stralende neonkleur-
tjes werden er zelfs verschillende hole-in-ones geslagen. Als afsluiter van deze fantastische 
avond stond er ranja met een zakje snoep of chips voor ons klaar. Alle ouders die heen en/of 
terug hebben gereden, bedankt!
Carnaval: 
De vrijdag voor carnaval was er zoals vanouds de carnavalsviering. In de versierde voetbalkan-
tine van VVA werd er weer een paar uurtjes gehost en gedanst op de muziek van Eagle Beat. 
Het was weer een gezellige avond.
American Party:
Op 16 maart in het Arendhuis stond ons een verrassingsdiner te wachten, dat was smullen! 
De kinderen hebben thuis hun uiterste best gedaan zelf hapjes te maken en mee te nemen 
naar de American Party. Zo waren er worstenbroodjes, pizza, wraps, groente- en fruitsalades, 
heerlijke soep van Arna en een toetjesbuffet na. Gezellig met z’n allen aan een grote tafel eten 
en genieten van al het lekkers. Hmmmm!
Nadat de buikjes rond gegeten waren hebben we nog een heuse sjoelcompetitie gehouden 
met voor de winnaars leuke prijzen. Het was een zeer geslaagde avond. 
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Gebruikte
auto-onderdelen nodig?

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

AUTOBEDRIJF
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

EINDEWEGE B.V.
In- en verkoop van alle merken

Loop- en sloopauto’s
Tevens het adres 
voor het gehele

onderhoud van uw auto
Onderdelen uit magazijn
Auto’s worden eventueel

ook afgehaald.

Vrijwaringsbewijzen worden
ter plaatse verstrekt

Ook APK-keuring

ARENDSTRAAT 75
4458 AR ‘S-HEER ARENDSKERKE
Tel. (0113) 563001, b.g.g. 563672

Mobiel 06-54320049
Fax (0113) 567431

De meest logische weg
om autorijden betaalbaar 

te houden.

Creatieve werkplaats
za.ochtend van 9.30-11.30 uur 
trefwoorden: jong en oud schilderen, tekenen, 
ontwerpen, creatief denken, kunstgeschiedenis

Kunst in-perspectief 
cursus: do.ochtend en vr.ochtend 9.30-11.30 uur
trefwoorden: schilderen, div. stijlen en technieken, 
kunstgeschiedenis van abstract tot realistisch

Ander perspectief (groep 4 t/m 8)
Kijk op de website voor de data
5 lessen van 15.30 - 17.00 uur
trefwoorden: schilderen, tekenen, schrijven, 
creatief denken, kunstgeschiedenis

Schaf een strippenkaart aan en kom naar 
de les wanneer het jou uitkomt!

Atelier In-perspectief
Ontwikkel je creativiteit vanuit je eigen perspectief!

Voor vragen en aanmeldingen:

www.in-perspectief.com
Ginny Rentmeester (0113 567899)
Ambachtsweg 9 ‘s-Heer Arendskerke

Tip!

Masterclass in-perspectief
start: ma.ochtend 29 januari van 9.30-11.30 uur 
trefwoorden: schilderen n.a.v. kunstwerk



Bouw- en
HoutHandel DE JONGE bv

De bouwmaterialenhandel/bouwmarkt die met u meedenkt!

Nijverheidsstraat 35, 4458 AV ‘s-Heer Arendskerke
Telefoon: 0113-563700, Telefax: 0113-567177

Bouw- en Houthandel De Jonge bv is een jonge bouwmaterialenhandel, opgericht in 1993, 
die in 10 jaar tijd is uitgegroeid tot een volwaardige bouwmaterialenhandel annex bouw-
markt met een zeer uitgebreid assortiment voor zowel vakman als particulier

Enige (sub)Dealerschappen  
: Hormann garagedeuren
: Berkens deuren
: Kikern gevelbekleding
: Mbi, excluton, klaps

Bovendien: altijd concurrerende prijzen.

Nu ook verhuur van:
Tuingereedschap - Electrisch gereedschap
Handgereedschap - Steigermateriaal enz.



Als u een artikel heeft voor de website van ‘s-Heer 
Arendskerke kunt u mailen naar stovershak@xs4all.nl

Mode
Vanuutuus

Casual damesmode
Arendstraat 15 - ‘s-Heer Arendskerke

Telefoon: 06 - 13 37 18 96

Openingstijden: donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 13.00-17.00 uur 

en op afspraak

U bent van harte welkom!

											CHRISTENGEMEENTE	

	
								Dienst	iedere	zondag	om	10	uur	in	gebouw	de	Torenring.	
																												Torenring	44b	‘s	Heer	Arendskerke.	
																															WELKOM!	

										Op	verschillende	manieren	is	er	contact	met	ons	mogelijk.	
																								Allereerst	kun(t)	U/je	een	dienst	bezoeken.	
																													Dat	is	de	mooiste	vorm	van	contact.	

	
																												Maar	U/je	kunt	ook	mailen/bellen	naar:																				
																					Mail							:		info@vergaderingarendskerke.nl		
																					Website:		www.nieuwleven-goes.nl	
																					Tel										:	06-57343722	

	



24 Dorpshuis Heer Arendhuis 
Torenring 46  •  0113561953

’s-Heer Arendskerke
www.dorpshuisheerarendhuis.nl

Een sfeervol dorpshuis met vele  
mogelijkheden voor dorpsgenoten 

en daarbuiten.

Tip: Houd het infobord aan de voor
zijde van het Arendhuis in de gaten!

Hier hangen regelmatig nieuwe mel
dingen voor jong en oud.

Avondje uit
Catering

Feesten

• Workshops 
• Sporten
• En nog veel meer!

mw. mr. F.C.M. Maat-Oldenhof

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

Tel: 0113-56 16 46
Fax: 0113-56 71 50

E: fmaat@mrmaat.nl
I: www.mrmaat.nl

familierecht
overeenkomsten

incasso
hippisch recht

etc.

ADVOCAAT

Dicht bij u in de buurt 
slaagt u voor betere 

TUINPLANTEN 
Leverbaar van 1 november - 1 mei

Specialiteit: 
Veredelde Walnotenbomen

Plantencentrum

”Kwekerij WESTHOF”

Voor bomen die 
gezien mogen worden 

Op 2 km afstand van Heinkenszand

Westhofsezandweg 3 
‘s-Heer Abtskerke 

tel. (0113) 561219
e-mail: westhof@walnoten.nl

Snuffelschuur
Eindewege
In- en verkoop inboedels,

schuur- en zolderopruiming.
Restanten ‘wij ruimen alles op’

Iedere eerste en tweede zaterdag
van de maand open van

10.00-17.00 uur
donderdagavond koopavond

20.00 tot 22.00 uur

Tom Murk: 06-25501181
Piet v.d. Meer: 06-24801977

Sponsor Buurtvereniging Eindewege
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Volgende activiteiten:
13 april: Bowlen
25 mei: Speurtocht Let op bij deze avondactiviteit kunnen kinderen bij u aanbellen voor 
een vraag of gunst.
15 juni: Kanoën
Wil jij vrijwilliger worden?
Jammer maar helaas gaan Eveline en Freike na dit seizoen stoppen bij de leiding van jeugd-
soos TYG. Namens alle kinderen en leiding hartelijk dank voor de vele jaren dat jullie je ingezet 
hebben. Inmiddels is Mariëtte gestart bij de leiding maar uiteraard zijn we op zoek naar nog 
meer enthousiaste mensen die ons willen versterken. Immers vele handen…….dus lijkt het je 
leuk maandelijks een activiteit voor de jeugd van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege mee te 
organiseren? Spreek ons aan of neem contact op met Ben (bburg@kpnplanet.nl).
Jeugdsoos TYG (Eveline, Ben, Leonard, Mariëtte, Karin, Elisabeth en Freike) 

Fietsrommelroute 2018

Vorig jaar hebben we voor het eerst de fietsrommelroute georganiseerd en dit bleek een groot 
succes. Dus, gaan we het dit jaar weer doen en wel op zaterdag 19 mei a.s. Vanaf 9.30 tot 17.00 
uur is iedereen weer welkom om te komen snuffelen of gewoon om een praatje te maken.
Heeft u nog spullen op zolder of in de schuur om te verkopen en wilt u deze aanbieden tijdens 
de fietsrommelroute, dan kunt u zich opgeven uiterlijk 5 mei a.s. De organisatie is in handen 
van Elma Adriaenssens en Femke Helmich. U kunt zich opgeven op de volgende adressen: 
Lange Achterweg 28 en Raadhuisstraat 11 of via de mail: helmichd@zeelandnet.nl. 
We hopen weer op een groot aantal deelnemers met divers aanbod!



VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN
REGIOBANK

PARTICULIER
ZAKELIJK

Over al deze zaken
adviseren wij 

u graag...
Karel Doormanplein 30
4335 GR Middelburg
Oude Rijksweg 107
4458 AK  ’s-Heer Arendskerke
0118-639111 
0113-567170
assurantien@corstanje.nl
www.corstanje.nl



Pinpas nodig op 
de middelbare 
school?

 
Meulpolder Assurantiën Hkz B.V.
Dorpsstraat 2
4451 BC HEINKENSZAND
T (0113) 56 15 95
E info@meulpolder.com
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info@depanhoeve.nu / 0113 - 30 82 52 / www.depanhoeve.nu

Bij ons in de brasserie of op ons zonnige terras 
kunt u genieten van een kopje koffie, lunch, borrel of diner 

in de rustieke omgeving van ‘s-Heer Arendskerke.
Heeft u iets te vieren?

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.
Bij Brasserie de Panhoeve is iedereen van harte welkom!

Graag tot ziens! Daniëlle, Monique en Stephanie.
    
    Openingstijden: 

woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen
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Kindervakantieweek 
Het is nog wel even weg, maar de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, want het orga-
niseren van een kindervakantieweek vergt heel veel voorbereiding. Gelukkig hebben we een 
enthousiast team die deze taak op zich neemt. 
Van 13 t/m 15 augustus 2018 is het weer zover. Op het veld voor het Klok’uus organiseren we de 
kindervakantieweek. Dit jaar gaan we terug in de tijd het thema is “De Middeleeuwen”. Ridders 
en jonkvrouwen, zijn vanaf maandagochtend 10.00 uur welkom om hun kastelen te komen 
bouwen. Op de woensdag sluiten we traditiegetrouw af met een groot kampvuur en een bar-

becue. Nu zijn we buiten 
de ridders en jonkvrou-
wen ook op zoek naar 
een aantal schildknapen 
en hofdames die de rid-
ders en jonkvrouwen 
kunnen begeleiden bij 
het bouwen van de kas-
telen en ze kunnen voor-
zien van water en brood. 
Dit is altijd heel leuk 
en gezellig dus ouders 
(opa’s en oma’s zijn ook 

welkom hoor), kom gezellig een dagje helpen!
Voor wie is de kindervakantieweek.. Voor alle kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 
gaan t/m de kinderen die in groep 8 zitten. 
Hoe kun je inschrijven.. Op de basisschool in het dorp worden inschrijfformulieren aan de 
kinderen meegegeven. Bij ‘t verswinkeltje Huisson zullen eind mei ook inschrijfformulieren 
komen te liggen. En anders kun je je via de mail opgeven: kvwshak@hotmail.com. Dit mail-
adres is tevens voor verdere vragen en/of informatie. Ook de hulpouders kunnen zich via het 
inschrijfformulier opgeven. 
Groetjes het team KinderVakantieWeek

Uitslag prijspuzzel
In het laatste nummer van de dorpskrant stond een prijspuzzel. Het was best een moeilijke 
opgave want de fragmenten en attributen stonden verspreid door ‘s-Heer Arendskerke en Ein-
dewege. Het een hele klus om de foto’s aan het juiste adres te koppelen.
Karin Verschelling had op twee na alle antwoorden goed! Goed gedaan Karin. Brasserie “De 
Panhoeve”  stelde een leuke prijs beschikbaar. De tegoedbon is inmiddels overhandigd aan 
Karin.
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Actiedag Nepal 28 april 
Op zaterdag 28 april 2018 houdt de diaconie van de Petruskerk een actiedag voor het project 
Stichting Projecten in Nepal (www.projecteninnepal.nl).
Op deze dag organiseren we samen met de diaconieën van de kerken in Borssele en Lewedorp 
een fietstocht door de zak van Zuid Beveland. Starten kan bij één van de 3 kerken vanaf 11.00 uur 
tot 13.00 uur. De fietstocht loopt via onderstaande 3 kerken.
Deelname kost € 5,00. Dit bedrag is inclusief een fietsroute en een consumptiebon, te besteden 
bij één van de 3 kerken. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee fietsen.
De kerken zijn op die dag open vanaf 11.00 uur tot 15.30 uur. Er zullen diverse activiteiten plaats 
vinden in de kerken. Bij alle kerken zal er ook een kraam staan van Stichting Projecten in Nepal. 
In deze kraam worden zelf gemaakte spulletjes uit Nepal verkocht.
In de Petruskerk in ’s-Heer Arendskerke zal er weer een plantjesmarkt en een boekenmarkt 
gehouden worden. Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor een bakje koffie met iets lek-
kers er bij of voor heerlijke zelfgebakken pannenkoeken.
De opbrengst van dit alles is bestemd voor Stichting Projecten in Nepal.
Noteer deze datum in uw agenda en steun samen met ons dit mooie project. Zie voor meer 
informatie: www.pknsheerarendskerke.nl

Adressen van de deelnemende kerken:
Petruskerk te ’s-Heer Arendskerke, Torenring 2      
Catharinakerk te Borssele, Plein 66
PKN kerk te Lewedorp, Zandkreekstraat 31

Marja Geldof
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VV Arendskerke
Kleedruimtes VV Arendskerke geopend
 Ondanks de barre winterse omstandigheden waren er op 17 maart 2018 meer dan honderd 
leden, sponsoren en andere belangstellenden aanwezig bij de opening van de nieuwe kleed-
ruimtes. In de drukke en warme kantine heette voorzitter Edwin de Kok iedereen welkom. Ver-
volgens was het wethouder Derk Alssema die in de striemende wind en sneeuw de officiële 
opening verrichte. In zijn toespraak sprak hij zijn waardering uit richting VV Arendskerke voor de 
wijze waarop de kleedkamers tot stand zijn gekomen. Vrijwel alles in eigen beheer en met inzet 
van vele vrijwilligers en sponsoren. Ook gaf hij aan dat VV Arendskerke een stabiele vereniging 
is waarbij het aantal leden de laatste jaren steeds ruim boven de 200 zit. Na zijn toespraak kon 
iedereen een kijkje nemen in de nieuwe kleedkamers, massageruimte en kleedkamer voor de 
scheidsrechter. Met deze nieuwe kleedkamers is VV Arendskerke klaar voor de toekomst en kan 
nu weer verder groeien.

Damesvoetbal terug op Arendskerke!
In de vorige uitgave was het nog maar de vraag of een dameselftal haalbaar zal zijn op Arends-
kerke. Op deze vraag kan ik jullie nu antwoord geven. Blij zijn we dat het gelukt is, maar…… het 
is niet gelukt onder alleen de vlag van V.V. Arendskerke een dameselftal op te richten, maar wel 
in samenwerking met buurdorp Wolphaartsdijk. Vanaf het seizoen 2018/2019 gaan de dames 
in combinatie de competitie in. Ze zullen blijven spelen in de vierde klasse, waar de dames van 
Wolphaartsdijk nu ook actief in zijn. Voor het komende seizoen zal het lastig worden om als 
dameselftal van Wolphaartsdijk te blijven bestaan, één seizoen zal misschien nog kunnen maar 
ook dat zal al een lastig verhaal gaan worden. Er gaan wat dames stoppen vanwege studie, werk 
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etc. Om een eigen dameselftal op te zetten binnen Arendskerke blijkt op dit moment niet haal-
baar te zijn. Dus hebben we er een win-win situatie van kunnen maken, Wolphaartsdijk gered en 
V.V. Arendskerke kan toch de lang gekoesterde droom in vervulling zien gaan. Omdat de twee 
verenigingen erg veel op elkaar lijken qua sfeer en mentaliteit, zijn we dan ook erg content met 
deze samenwerking.   

Ondertussen zijn de VVA dames al regelmatig aan het meetrainen op Wolphaartsdijk om elkaar 
te leren kennen en alvast een balletje te kunnen trappen. De bedoeling is om een half seizoen 
te spelen op Wolphaartsdijk en een half seizoen op Arendskerke. De luxe die de dames krijgen 
zijn twee volledige wedstrijdtenues, het blauw-wit van Arendskerke en het oranje-zwart van 
Wolphaartsdijk. De KNVB staat niet toe om in andere clubkleuren te spelen dan waar de thuis-
vereniging normaliter in speelt. Natuurlijk hopen we jullie eens te mogen verwelkomen aan de 
lijn om de Dames aan het werk te zien! 

Sportieve groet,
Pascal Baijens

Niemand is een binnenmens
Waarschijnlijk herkent u bovenstaande zin wel van de reclame. Tennisvereniging De Schaeps-
kooi, sluit zich hierbij graag aan. Deze winter zijn onze nieuwe smashcourtbanen aangelegd. Nu 
kunnen we het hele jaar door tennissen. 

Vorig jaar zijn we begonnen met het aanbieden van een proeflidmaatschap voor een heel jaar. 
Dit was een groot succes. Deze actie geldt ook in 2018. Ook nu kunt u het tennissen uitproberen 
voor een bedrag van € 30,- voor volwassen en jeugd vanaf 12 jaar. Voor kinderen tot 12 jaar kost 
een proeflidmaatschap € 20,-. Voor meer informatie en voorwaarden kunt u terecht op onze site 
www.tvdeschaepskooi.nl/lidmaatschap of via e-mail allemekindersanja@gmail.com.

Op onze vereniging worden de lessen verzorgd door Arthur Jan Roose van tennisschool Roose. 
Informatie over tennisles kunt u vinden op zijn site www.tennischoolroose.nl. Dit voorjaar zijn 
wij voornemens om in samenwerking met onze tennisleraar een aantal gymlessen te verzorgen 
op basisschool het Schengehof. Daarna zal er op de tennisbaan een instuif voor de schooljeugd 
georganiseerd worden. Kinderen kunnen ook voor een gereduceerd bedrag aan een aantal 
proeflesssen deelnemen, alles onder begeleiding van Arthur Jan Roose. Zo hopen we dat de kin-
deren hun tablet of smartphone even aan de kant leggen en ervaren hoe leuk buiten sporten is.
Naast tennisles organiseert de tennisvereniging regelmatig tossavonden voor alle leden. Een tos-
savond is een avond waar elk lid welkom is: jong, oud, sterk of minder sterk. Alle rackets worden 
dan door elkaar gehusseld en je speelt dan 30 minuten iedere keer met wisselende partners. 
Gezelligheid staat voorop!

Addy Dekker
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Avond4daagse 
 dinsdag 26 t/m vrijdag 29 juni 2018
 
Dit jaar is er weer een wandelweek en je kan 4 dagen meelopen! Omdat het zo gezond is, 
we veel positieve reacties hebben gekregen en we iedereen de kans willen geven om een 
medaille te halen.
 
Routes
Vier leuke routes rondom ons prachtige dorp worden in 5 en 10 km uitgezet. Je krijgt iedere dag 
weer een kaart mee met routebeschrijving. De sponsors zorgen, zoals voorgaande jaren, voor een 
lekkere traktatie zodat de energie op peil blijft. Het belooft weer een gezellige boel te worden. Doe 
ook mee! Je spreekt onderweg met je mededorpsbewoners en je bent sportief bezig.
Tijden
Dinsdagavond is er om 18.30 uur de officiële start en vrijdagavond hebben we de feestelijke 
uitreiking. Inschrijven kan op maandag 25 juni op OBS Schengehof tussen 14.00 – 16.00 uur. 
Als je op deze dag alvast inschrijft, hoef je dinsdag niet zo lang te wachten. Van dinsdag t/m 
vrijdag kan vanaf 18.00 uur ingeschreven worden bij de start: Grand Café Poelwijck. 
Vanaf 18.15 uur krijg je een stempeltje en elke avond mag je starten vanaf 18.30 uur voor de 5 
en 10 km. Op vrijdag kan de 10 km om 18.00 uur starten.
Voor een medaille moet je 3 avonden meelopen maar je mag natuurlijk alle 4 de avonden 
meedoen. Is dit het eerste jaar dat je meeloopt dan krijg je een medaille met de 1. Is dit je 
derde keer, dan staat er een 3 op.
Veiligheid
Het voorgaande jaar is gebleken dat kinderen tijdens de route het gevaar van het verkeer 
onderschatten. In hun enthousiasme kunnen zij de weg oprennen waar ook auto’s rijden. 
Er staan verkeersregelaars op de gevaarlijke punten maar wij willen nadrukkelijk aan de (groot)
ouders vragen om samen met de kinderen te lopen zodat ongelukken voorkomen worden. 
Kinderen vanaf groep 7 mogen de 10 kilometer lopen onder strikte begeleiding van een vol-
wassene. Onderschat de afstand niet!
Sommige delen van de routes gaan over onverharde paden. Dit kan een probleem zijn voor 
kinderwagens en rolstoelen. Houd hier rekening mee.
Controleer na afloop op teken!
Kosten
Meedoen kost 4 euro per persoon. Doe je niet mee voor de medaille, omdat je maar 1 of 2 keer 
kan, maar wil je toch meelopen dan kost dit 2 euro per avond. We stellen het zeer op prijs dat 
iedereen zich aanmeldt en betaalt want een evenement organiseren kost geld.
Dus, zet de data alvast in je agenda en trek je wandelschoenen aan: oefenen maar!
Voor meer informatie kun je ook kijken op onze facebookpagina: Avond4daagse ‘s-Heer 
Arendskerke. Wij hebben er weer zin in.
 
Het wandelcomité
Janny, Ineke, Dicky, Joke, Judith en Ginny
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Activiteiten
in Poelwijck
In woonzorgcentrum Poelwijck staan regel-
matig leuke activiteiten voor de bewoners op 
het programma. Heeft u interesse om deel te 
nemen aan de activiteiten of  wilt u meer infor-
matie? U kunt hiervoor terecht bij Nienke Spies 
en Carina Walhout, medewerkers welzijn. 
T: 0113-315300 / E: n.spies@svrz.nl 
en c.walhout@svrz.nl

April
Vrijdag 20  Bingo 
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
Donderdag 26  Aanschuifmaaltijd  
Tijd: 12.00 tot 14.00 
Menu:            
Voorgerecht: champignonsoep 
Hoofdgerecht: Kipcordonbleu 
met rostirondjes en tutti frutti 
Nagerecht: caramel-ijs met slagroom 
Kosten: € 10,00 p.p incl. 1 drankje 
Opgeven: in grand café Poelwijck 
voor 18 april  
Boogstraat 48 open van 10.30 tot 13.30  
Of n.spies@svrz.nl met vermelding 
van naam en telefoonnummer  

Mei
Vrijdag 4  Bingo 
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Zaterdag 5  Optreden van muzikaal 
theater aan huis
Tijd: 14.00
Kosten: € 2,50
 
Vrijdag 16  Bingo 
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00

 
Donderdag 24  Aanschuifmaaltijd 
Tijd: 12.00 tot 14.00
Menu: 
Voorgerecht: Aspergesoep
Hoofdgerecht: Asperges met beenham 
en ei met gekookte krielaardappelen
Nagerecht: Verse aardbeien met slagroom
Kosten: € 10,00 p.p. incl. 1 drankje
Opgeven:  in grand café Poelwijck 
voor 17 mei
Boogstraat 48 open van 10.30 tot 13.30 
of n.spies@svrz.nl met vermelding
van naam en telefoonnummer  
 
Juni
Vrijdag 1  Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Vrijdag 8  Optreden van Zeeuwse Sien
Tijd: 14.00 tot 15.30
Kosten: € 2,50
 
Vrijdag 15 Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
 
Donderdag 21  Aanschuifmaaltijd  
Tijd: 12.00 tot 14.00 
Menu:            
Voorgerecht: Tomatencremesoep
Hoofdgerecht: Stoofvlees met frites 
en rauwkost
Nagerecht: Vanille -ijs met aardbeiensaus 
en slagroom 
Kosten:  € 10,00 p.p. incl. 1 drankje 
Opgeven: in grand café Poelwijck  voor 13 juni   
Boogstraat 48 open van 10.30 tot 13.30  
of n.spies@svrz.nl met vermelding van naam 
en telefoonnummer  
 
Vrijdag 29  Bingo
Tijd: 14.00-16.00
Kosten: € 3,00
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Nieuws van het Heer Arendhuis
Op 12 mei a.s. vindt de finale plaats van het Songfestival. Het zou leuk zijn als er veel publiek 
bij zou zijn. Het vindt plaats in het Arendhuis en begint om 20.00 uur. De entree is € 5,- incl. 2 
consumpties en een lekker hapje. Zin om te komen? Geef je dan op voor 9 mei a.s. per email: 
info@heerarendhuis.nl of telefonisch 06-47832576. 
Ook is het Hobbycafé open elke 1e en 3e donderdag van de maand vanaf 20.00 uur. Kom eens 
gezellig langs met je brei- of haakwerk. Je kan ook darten, kaarten of puzzelen!  
Elke vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur kunt u lekkere frietjes met een snack komen eten of 
meenemen. 
Kijk ook eens op www.heerarendhuis.nl of op onze facebookpagina voor deze en andere acti-
viteiten.                                

Arna van Eekelen

2e Sraskerkse Dag op 8 september
Het programma voor deze dag is rond, rest alleen nog de uitwerking! Zoals u in de vorige krant 
kon lezen kunt u weer mee met de Bevelandse Aanspanning een rit maken rond het Arends-
slot. Deze rondrit rond het kasteel wordt gratis aangeboden door de familie Bosman, eigenaar 
van het nieuwste kasteel van Nederland. De bijdrage, die u betaalt om mee te gaan met de 
koetsen, is bestemd om de menvereniging en de verkeersbegeleiders te betalen. De kosten 
zijn € 1,- voor kinderen en € 2,50 voor volwassenen. De opstapplek is deze keer op het parkeer-
terrein bij Poelwijck in de Boogstraat. De inschrijving gebeurt in het Grand Café van Poelwijck. 
Er is daar gelegenheid om een consumptie te nemen en gebruik te maken van het toilet. Jacco 
de Visser zal met een grote paardentram meedoen, waar een grote groep mensen tegelijk in 
mee kan. Leuk voor families of andere groepen! Ook kunnen daar mensen in een rolstoel in 
mee. Dat is fijn, want het is een dorpsfeest voor iedereen.
Nog een tipje van de sluier wat er op muzikaal gebied te beleven zal zijn op deze dag:
Van 9.00-10.00 uur gaat de dorpsomroeper rond het dorp onder begeleiding van de dweil-
band Gosternokke.
Van 10.00- 17.00 uur verzorgt Eagle Beat drive-in show de muziek buiten bij het Arendhuis. Van 
15.00-17.00 uur organiseren zij een karaoke.
Van 10.30-11.15 uur concert van brassband Excelsior
In de kerk wordt het orgel ‘s morgens bespeeld
Van 17.00-19.00 uur muziek van de vaste band van de Monumentendag Maet4
Van 19.00-20.00 uur feestmuziek van Alwin
Van 20.00-24.00 uur een spetterend sluitstuk van deze dag door ALBERTINA
In de volgende dorpskrant kunt u het totale programma vinden.

Oproep aan alle creatievelingen
In de vorige dorpskrant heeft een oproep gestaan aan creatievelingen om een bijdrage te 
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leveren voor het handwerkkraam op de Sraskerkse Dag.  Jammer genoeg heeft zich tot op 
heden nog niemand gemeld om op het gebied van haken, breien of naaien een werkstuk aan 
het handwerkkraam af te staan.
We hopen, dat dit nog komt en willen er meer een hobbykraam van maken. Er kunnen dus ook 
werkstukken van hout, bloemen, papier enz. aangeboden worden. Misschien bakt u graag en 
wilt u uw koekjes of gebak aanbieden voor het goede doel. Of maakt u graag bloemstukjes of 
schilderijen en stelt u iets van uw werk beschikbaar. 
We hopen, dat we op het eind van de dag een mooi bedrag aan de jeugdafdeling van 
brassband Excelsior kunnen schenken!!
Helpt u mee of heeft u een goed idee? Contact dan met Janny Verwei, 0113- 561802 of jan-
nynagel@zeelandnet.nl.

Interview dorpsgenoot
Wie is toch die man op de fiets met die groene laarzen en herdershond?
Dit keer in de rubriek over (on)bekende Arendskerkenaren een redelijk bekende verschijning 
in ’s-Heer Arendskerke, de man die meer keren per dag op de fiets de hond uitlaat: Willem van 
der Bijl.
 

Wat heb je met ’s-Heer Arendskerke?
Willem is geen Zeeuw van origine maar is in 
1976 in Zeeland neergestreken omdat zijn 
vrouw Ineke werk had gevonden in Goes. Ze 
zijn toen op zoek gegaan naar een huis in de 
buurt van Goes en kwamen terecht bij een 
vrijstaand huis in de Westhofsezandweg net 
buiten het dorp. Ze hebben ’s-Heer Arends-
kerke gekozen vanwege het huis, maar ze 
zijn in de loop der jaren echt om het dorp 
gaan geven. De drie kinderen van Willem 
en Ineke: Sebastiaan, Majonne en Pertijn 
zijn hier geboren en opgegroeid. Willem is 
een aantal jaren geleden, na vele jaren bij 
het UWV te hebben gewerkt, met pensioen 
gegaan. Ook Ineke is inmiddels gestopt met 
Kledingreparatie nr. 11 en inmiddels genie-
ten ze beide van een welverdiend pensioen.
 
Willem is begaan met het reilen en zeilen 
dorp. Hij is zo’n 15 jaar onderdeel van de 
dorpsraad nadat de toenmalige voorzitter 
hem uitnodigde. Sinds 2003 is hij deelnemer 
aan het samenstellen van de dorpsenquête, 



die nu nog steeds elke 5 jaar wordt uitgezet en verwerkt. Willem heeft ook als penningmeester 
van de dorpsraad voor alle werkgroepen bestanden opgezet waardoor de administratie in de 
werkgroepen een stukje gemakkelijker werd. Naast de taken vanuit de dorpsraad is Willem ook 
de stille kracht achter de website van ’s-Heer Arendskerke, zet hij zich elke week in voor het 
Digi Café en is hij het brein achter de SHAKZAAF (zie ook de dorpswebsite). 
Na de opruimactie van zwerfvuil in 2016 vond Willem het zonde dat als er verder niets gedaan 
werd, er weer zwerfvuil zou liggen. Hierdoor werd het idee voor de SHAKZAAF (‘s-Heer Arends-
Kerkse Zwerfvuil Afvoer Aangepaste Fiets) geboren. Tijdens het uitlaten van de hond wordt 
tegelijk het zwerfvuil opgeruimd! Willem heeft zijn fiets aangepast: aan de voorkant is de fiets 
voorzien van een plastic emmerdeksel bij de naaf, vastgezet met draad. Op dit draad rust tij-
dens het fietsen de zwerfvuilgrijper, het emmerdeksel zorgt ervoor, dat de grijper niet tussen 
de spaken komt. Links voor hangt een frietvetemmer, waarin het zwerfvuil wordt verzameld. 
Zo wordt de hond uitgelaten en houdt hij de omgeving schoon!
 
Wat is je favoriete plek in Arendskerke?
Thuis! Willem is graag thuis behalve dan voor zijn rondje Poelbos met de hond. Altijd als ze weg 
zijn geweest en Zeeland weer inrijden volgt de waarschijnlijk voor meer Zeeuwen bekende 
uitspraak: ”Lekker Zeeland weer in”.
 
Wat wens je voor Arendskerke voor de toekomst?
Dat het dorp blijft zoals het nu is, rustig en tevreden, geen grote problemen met alle activitei-
ten zoals die er nu ook zijn.
 
Wie wil je nomineren voor deze rubriek in volgende Sraskerkse Proat?
Janny Verwei, voor haar jarenlange inzet voor het dorp!

Op zaterdag 26 mei van 10.00-12.30 uur 
 in het Arendhuis aan de Torenring, ’s-Heer Arendskerke 

Diverse (elektrische) apparaten kunnen ter reparatie aangeboden worden, de vrijwilligers van 
het Repair Café helpen je graag en proberen samen met jou het probleem op te lossen.
Eenvoudige klusjes voor de naaimachine kunnen ook verholpen worden, of je mag zelf achter 
de naaimachine plaats nemen voor een los naadje of zoompje.
Meubels en stoelen kapot? Ook voor dit probleem zit er een professional klaar om te helpen.
Reparaties zijn gratis, er staat een fooienpot op de bar. 
Heb je niets te repareren, je kunt ook voor de gezelligheid komen. Koffie of thee voor eigen 
rekening.
Voor meer informatie: kijk op repaircafe.org of mail naar shak-repaircafe@xs4all.nl
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Brassband Excelsior
Met Brassband Excelsior gaat het goed. We hebben momenteel een mooie bezetting. 
Er staan dit jaar nog een aantal optredens gepland:

27 April Koningsdag ’s Heer Arendskerke 11.00 uur
04 Mei Dodenherdenking ’s Heer Arendskerke – ’s Heer Hendrikskinderen
26 Mei Muziekfestival 4You Goes.
16 Juni Terhole
30 Juni Klein concert
02 September Manhuistuin
08 September Sraskerksedag 10.30 uur
14 Oktober Ter Reede 14.30 uur
17 November De Stenge
01 december: jaaruitvoering in het Dorpshuis
09 december: 18.30 medewerking aan dienst in Bethelkerk te Goes.

Als vereniging zijn wij ook op zoek naar nieuwe donateurs, wij hopen dat u ons wilt steunen.
Meldt u aan bij onze vereniging. Al voor een klein bedrag per jaar steunt u ons. Door uw steun 
kunnen wij nog jaren muziek maken voor u. Ook bieden wij de jeugd een kans om hun muzi-
kale talenten te ontwikkelen. U kunt zich aanmelden via de email: secretariaat@excelsior-shak.
nl of telefonisch: 0113-251914. Wilt u ons op een andere manier helpen, dat kan! Wij zijn ook 
op zoek naar mensen die ons willen helpen bij hand- en spandiensten. Mogen wij op u reke-
nen? Meldt u aan bij onze vereniging.

Stichting de Bunder
Culturele prijs Goes 2018
“Stichting de Bunder brengt een breed cultureel pakket op een unieke locatie. Zowel ama-
teurkunst en professionele kunst, beeldende kunst, letteren en muziek, gevestigde namen en 
nieuw talent, regionaal en internationaal komen voor het voetlicht. Exposities en kleinschalige 
concerten, een verhalenverteller en een poëziemiddag volgen vloeiend op elkaar. Ogenschijn-
lijk moeiteloos en met enthousiasme worden niet-kunstenaars en het onderwijs bij exposities 
betrokken. Een inspiratieplek voor jong en oud. Ook is de samenwerking met andere organisa-
ties nooit ver weg, of het nu Funfest is of galerie-atelier De Kaai. De drempel is laag zonder dat 
er concessies op het gebied van kwaliteit worden gedaan. De jury heeft grote waardering voor 
de wijze waarop Stichting de Bunder verbindt en zich manifesteert.” 
We waren als bestuur volledig verrast met deze prachtige waardering die ons is toegekend. De 
prijs zal eind augustus tijdens de opening van de expositie een Bunder Tijd worden uitgereikt.

Het laatste concert voor de zomerstop:
zondag 6 mei om 15.00 uur



Levi Parham

Levi is een groot talent uit Oklahoma (USA). Terwijl hij in 2015 
intensief tourde in de States, ontmoet hij Singer-songwriter / 
folkmuzikant /producer Jimmy LaFave, die voor hem in 2015 
de deur opent bij Music Road Records. Op zijn tweede plaat 
zijn deze invloeden goed te horen. Blues, folk, soul, rock en 
country zijn in alle zelfgeschreven nummers.  Zijn “These 
American Blues” belandde op de eerste plaats in de Ameri-
canacharts in heel Europa. Hij komt nu voor een soulvol solo-

concert naar de Bunder.
Kaarten via www.eenbunderkunst.nl 

We hebben weer enkele prachtige concerten mogen meemaken op de Bunder. Het Fadocon-
cert van Magda Mendes was uitverkocht, behoorlijk wat mensen hebben we teleur moeten 
stellen. We zullen haar zeker nogmaals in gaan plannen. Bjorn van der Doelen en ook van Wijck 
waren juweeltjes.
De akoestiek in de yurt is van hoge kwaliteit, en daarnaast is de Bunder voor iedereen bijzon-
der. Het wordt door de bezoekers maar vooral ook door de muzikanten altijd benoemd en zo 
ervaren en het geeft een extra dimensie aan het concert. Kom het zelf eens ervaren.

Vrouwengilde Goes 
We hebben een fantastische dag gehad op 8 maart jl. met eerst de Algemene Ledenverga-
dering, gevolgd door een presentatie van Nienke Hoogvliet over haar project met o.a. algen 
als vervanging van textiel en voor gebruik van natuurlijke kleurstoffen  en vissehuidleer. Na 
een heerlijke lunch was er een prachtig optreden van Wim Steenbakker, singer, songwriter en 
gitarist.
Verdere activiteiten:
•	 woensdag	18	april	inloopsoos	om	14.00	uur	in	de	Magdalenazaal			
•	 donderdag	26	april	De	heer	Traas	over	ongediertebestrijding		19.30	uur	Magdalenazaal
•	 woensdag	2	mei	inloopsoos	14.00	uur	
•	 woensdag	16	mei	reisje	naar	Textielmuseum	in	Tilburg	(zie	volgende	pagina)
•	 donderdag	31	mei	fietstocht	naar	De	Panhoeve
•	 dinsdag	5	juni	barbecue	

Je kunt apart inschrijven op diverse activiteiten. Interesse? Neem dan contact op met Thea van 
Dijk, telefoon 06-18751148 of e-mail naar vrouwengilde@zeelandnet.nl . Zie ook onze website 
www.vrouwengildegoes.nl

Reisje woensdag 16 mei 2018
08.30 uur  Vertrek bij busstation (station Goes). 
Aankomst Tilburg Textielmuseum. In het restaurant van het museum koffie of thee met gebak. 
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Aansluitend bezoek aan het museum op eigen gelegenheid. Het TextielMuseum werd in 1958 
geopend in een voormalige fabrikantenvilla en is sinds 1985 gehuisvest in de voormalige tex-
tielfabriek van de firma C. Mommers & Co., ooit een van de grootste werkgevers in Tilburg. In 
mei 2008 heropende het museum na een grondige verbouwing. In 2017 werd de Museumprijs 
aan dit museum toegekend.
11.45 uur  Vertrek naar lunchlocatie
12.30 uur  Warme lunch in Ridderhof Tilburg  
14.00 uur  Vertrek naar Hilvarenbeek
14.30 uur  Bezoek museum Dansant met rondleiding
                     Koffie/thee met cake en sapjesbuffet
18.30 uur Thuiskomst 
Prijs: € 61,50 per persoon (dit is incl. € 1,00 voor de chauffeur). Partners en introducés zijn van 
harte welkom. Opgave t/m vrijdag 21 april 2017 bij Riet Korsuize tel: 0113-228587 of Denise 
Bouman tel: 0113-312665
Overmaking van het betreffende bedrag op bankrekening: NL05RABO01527.83.695 t.n.v. 
Vrouwengilde Goes, Sluisplaat 12 4465 BA Goes onder vermelding van: busreis plus de naam 
van de persoon die meegaat.

Piet Karman: lief en leed
Gedichten geïnspireerd door bewoners van een verzorgingstehuis
In het nieuwe boek dicht Pieter Karman over liefhebben en verdriet gedurende het leven. Door 
een bijzondere benadering en dichtvorm, komt het oude bekende lief en leed en de zekerheid 
over ‘bestemming bereikt’ in een nieuw licht te staan. Op vrijdag 2 februari is het nieuwe boek 
‘Levensloopbestendig - Liefhebben en verliezen’ van Pieter Karman verschenen. Deze gedich-
tenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.
Tafereeltje
twee fietsen stonden bij de wei
een fiets van haar een fiets van mij
de liefde ging van hand tot hand
en was aldra in ’t gras beland
Levensloopbestendig begint gelukkig, over liefhebben tegen de klippen op, of tussen de 
klippen door; over verlangen naar liefde, over liefde willen geven, over liefhebben zonder te 
bezitten, over verliezen en weten waar te zoeken. Deze bundel is echter ook het verhaal over 
mensen en mensenleed, verdriet zonder troost of credo, maar met het vertrouwen dat zij, die 
een goed heenkomen zoeken het ook zullen vinden.
Pieter Karman is sinds 1976 actief in een bejaardenverzorgingstehuis als vrijwilliger en orga-
nist in de wekelijkse kerkdiensten. De verhalen van bewoners over hun lief en leed, waarin hij 
ook eigen ervaringen herkende, hebben veel inspiratie geleverd voor deze bundel. Heel vaak 
werd er getuigd van de zekerheid van een eeuwig leven. 
Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op:
Auteur: Pieter Karman, e-mail: pkarman@kpnmail.nl
Uitgever: Erwin de Haan, tel. 035-603 79 37, e-mail: marketing@boekscout.nl
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Tuindromen……Droomtuinen! 
 
 
Laat het dit jaar niet bij dromen en vage plannen 
 

Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Vanaf het begin staat 
wat u in en met uw tuin wilt centraal.  
 
We luisteren goed en actief naar u, 

daardoor halen we voor uw tuin het beste 
in u en ons naar boven.  
 
Groenkeur 
Wij zijn als één van de eersten in Zeeland 
Groenkeur-gecertificeerd.  
 
Groenkeur staat voor bevordering van 
vakmanschap en  professionaliteit in de 

groene sector. Het is uw garantie voor  
vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, 
duidelijkheid.  

 

 
 
 
 
Wij zijn u breed en effectief van dienst op het gebied van ontwerp- aanleg en 
onderhoud van particuliere tuinen, zakelijke groenprojecten en openbaar groen. 
 
 

 
Allemekinders-Beveland groenprojecten 
Oude Rijksweg 97 
4458 AK ‘s- Heer Arendskerke 
Tel. 0113-563798 
info@allemekinders.nl  
 
Kijk ook eens op www.allemekinders.nl 



Nieuw 
wonen 

voor jong 
en oud 

in ‘s-Heer Arendskerke

Na 6 jaar komt er eindelijk weer een nieuwe wijk in ’s-Heer 

Arendskerke: 33 woningen in maar liefst 9 verschillende 

typen - voor starters, gezinnen en senioren. Arendskwartier ligt 

tussen het zorgcentrum (met o.a. kinderdagverblijf) en de open-

bare basisschool in - met speelboerderij Klok’uus om de hoek. 

En met alle voorzieningen in Goes (of Heinkenszand) op fiets-

afstand. Arendskwartier is ideaal wonen voor iedereen!

• Prijzen van 169.000,- tot 495.000,-
• Gezinswoningen, tweekappers
 en driekappers
• Vrijstaande en halfvrijstaande woningen
• Patiowoningen (rolstoeltoegankelijk)
• Heel veel woning voor je geld!

Arends
Kwartier
‘S-HEER ARENDSKERKE

Arendskwartier.nl

E E N  P R O J E C T  V A N

0113 - 22 77 88


